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Dum la lasta dumonata periodo de la jaro niaj klopodoj direktiĝis ĉefe 

al organizado de la ZAMENHOF-TAGO. Estis niaj deziro kaj intenco dece festi ti- 

un Tagon kaj solene omaĝi la memoron de nia Majstro. Ĉu ni sukcesis aŭ ne, de- 

vas diri la personoj, kiuj teestis la aktojn de ni organizitaj; aktoj pri kiuj 

ni ĉi sube raportas. 

De la 9-a ĝis la l6-a, inkluzive, de Decembro, en granda montrofenestro 

de "La Norma” (grava vendejo, kiu situas en stratkruciĝo kie viglas trafiko kaj 

senĉese amaso da personoj pasas kaj promenas tien reen) ni eksponis diversajn 

Esperantaĵojn: nian flagon, portreton de L.L. Zamnehof, Kongresajn afiŝojn,spe- 

cimenojn el gazetoj, revuoj kaj libroj en Esperanto, k.s. La tuto estis alloge 

prezentita kaj altiris la atenton de ĉiu preterpasanto. i 

Kiel ĉefa kaj kulmina Tago de la aktoj estis la 12-a de Decembro, diman- 

ĉo. Por tiu tago ni sendis invitilojn al urbaj aŭtoritatuloj, al direktoroj de 

loka kaj provincaj Jurnaloj; direktoroj de Radiostacioj kaj de Regiona TV, sam- 

kiel al iuj kulturaj sacigtoj de nia urbo. 

La aktoj, en tiu tago, disvolviĝis laŭ jena 

PROGRAMO 

10,30-a h. ~ Akcepto de gesamideanoj alvenantaj el diversaj lokoj el la 

Provinco, kiuj, bedaŭrinde!, ne estis multnombraj. 

11,00-a h. ~ Translokiĝo al strato Esperanto sur kies nomtabulo oni, per 

simpla sed solena ceremonio, metis florbukedon honore al la 

memoro de la iniciatinto de la Internacia Lingvo. 

12,00-a h. - En la Teatro de la Katedro "Jovellanos" solena malfermo de 

la ZAMENHOF-TAGO kun ĉeesto, en la prezida tablo, de ofici- 

ala reprezentanto de la urbestro. 

Nia Prezidanto, S-ro. Santiago Mulas, prezentis la akton 

kaj transdonis la parolon al S-ro. Angel Lopez Ramos, kiu 

“en mallonga parolado kortuŝe prezentis al la publiko kel- 

kajn, ne tre konataj, faktojn el la vivo de L.L. Zamanhof. 

Poste la GIJON-a ARTA ENSEMBLO ludis dancojn el la hispana 

folkloro kaj prezentis kelkajn kantojn kaj monologojn, ki- 

uj ravis la spektantojn kaj estis premiitaj de fortaj kaj 

longaj aplaŭdadoj. . 
Sekvis ofero de honora vino al aŭtoritatuloj kaj al la mem- 

broj de la Arta Ensemblo. 

14,30-a h. - Bankedo en fama restoracio de nia urbo, kia en gaja kaj a- 

muza etoso trideko da gesamideanoj metis dignan finon al 

la ĉi jara ZAMENHOF-TAGO. 
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Antaŭ kaj post la Zamenhof-Tago informis pri ĝi la ĵurnalaro kaj Radio- 

dissendiloj de nia urbo kaj ankaŭ kelkaj el Oviedo. Estis disdonitaj centoj da 

informfolioj pri Esperanto kaj pri la Programo de tiu tago. ADONIS.- 
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—— Asocio, la paragrafo c)   

de la j8 art.,tekstas ĵe 

ne: "Utiligi ESPERANTON 

por disvastigi tra ekster 

lando la arthistoriajn be 

lecojn de Hispanio,kaj pre 

cipe tiujn de Asturio". 
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an devon, kiu konsistigas    

       

  

unu el la celoj de nia 

    
Asocioj ni sendis diver- Eso ~ 

sajn materialojn (fotogra > a ns A RA 

faĵojn, ufiŝojn, ĝurna- | 
COSTA VERDE 

| 

lojn,ktp) al Esperanto- 
ASTURIAS   

  Societo "Ĥristo Koslov". 

en Polski TrambeS, Bul-     
gario, kie oni arangis 

allogan ekspozicion pri 

niaj urbo kaj regiono, 

= 
+ 
+ 
+ 
3 

l 1aŭ vi povas konstati 3 

per ĉi-kunaj ilustraĵoj.4 

Tiu supre citita Es- + 

ll peranto-Societo "Ĥristo 

Kozlov", estas kiu havi 

gis al ni plejmulton el 

la materialo, kiun ni 

ekspoziciis pasintan ja 

ron, okaze de la 1.300- 

jara Jubileo de Bulgario.. 
| 
r
a
t
a
 

t
r
e
e
s
.
 

Do, tiaj faktoj relie 

figas unu el la ĉefaj tmj 

toj de Esperanto kiel pon 

to inter la popoloj kaj 

ilo kiu, krom faciligi 

senperan interkompreniĝon, 

helpas diskonigadon de la 

diversaj kaj specifaj his 

torio, arto, folkloro, be 

letro, ktp.de ĉiu lando, OTAN 
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tra tuta la mondo. 
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HISPANA KINO EN LA UNIVERSITATO DE OSLO 

  

la kritikisto de Arto de l'Institu 

to de Teatro de Barcelono, sinjoro Joha, 

no lahora, eldiris paroladon pri la His 

torio de la lasta jardeko de la hispana 

kino, en la Universitato de Oslo ( Nor- 

vegujo.). 

Ñ Plie la hispana Ambasadaro organi- 

zas en diversaj “urboj de Norvegujo „ 

kunvenojn, kie oni prezentas la plej 

bonajn produktaĵojn de la hispana ki- 

nematografio.-Agente jo EFE.Esperanti- 

gis ESPERANTISTO (El ĝurnalo "la Nue- 

va España". Oviedo 1.982-05-09). 

VER OJ DE HISPANAJ AŬTOROJ | TRADUKITAJ. EN SOVETUNIO 

  

Inter la multenombraj tradukoj de 

eksterlandaj verkoj faritaj en Sovetunio 

oni devas citi la hispanajn "Ni la Rive 

ro", premio Nadal, romano verkita de Do 

lores Medio), litovlingve; "La Ekzem- 

plodonaj noveloj", de Mikaelo de Cervan 

tes 2 „ ruslingve, en grandnombra eldo- 

no; "La Blindulgvidanto de Tormes", de 

anonima aŭtoro, estone kaj armene; "Poe 

zioj por infanoj", de Rafaelo Alberti, 

  

kaj "la Placo de la Diamanto", de Mer- 

cé Rododera(4), 

la "Literatura Gazeto" eldonis - 

ruslingve, "la Diskutita voĉdono de l' 

Oj Kajo", verko de Mikaelo Deli- 

bes 9, tre konata en Sovetunio, kaj 

"Selekto de Versoj" de Jozefo Aŭguste 

no Goytiso1ol9), 

(Gueorgi Tlushkov.El ĵurnalo "Ia Nuew 

Espaŭa".Oviedo 1.982-05-30.ESPERANTISTO) 

  

Grava informo en la periodaĵoj de 

la tuta mondo estis la ebla detektado 

de kosmaj eroj de antaŭ dek ok mil mili 

onoj da jaroj, preskaŭ el la momento de 

la naskiĝo de la Universo, fare de Blaso 

Cabrera, juna hispaĥa profesoro de Fi 

ziko de la Universitato de Stanford: , 

(Usono).4Agentejo EFE.Esperantigis ES- 

PERANTISTO (El ĵurnalo. "la Nueva Espa 

fa",Oviedo 1.982-06-06). 

BULGARA PREMIO POR NURIA ESPERT 

la hispana aktorino Nuria Esper(7), 

atingis premion de l' Sindikato de Bul- 

garaj Ceaktoroj okaze de festivalo dun 

kiu oni ludis pli ol 120 reprezentadoj 

  

per pli ol 2.000 geaktoroj el 32 landoj. 

Agentejo EFE. Esperantigis ESPERANTISTO 

(El ĵurnalo "La Nueva España". Oviedo, 

1.982-05-07).



EKSPOZICIO DE PICASSO KAJ MIRO EN JAPANUJO 

Lla 15-an de la Pasinta Aŭgusto oni 

inaŭguris en la japana urbo Hamamatsu,su 

de de Tokio, ekspozicion pri la grafika 

verkaro de Picasso en kiu oni inkludis 90 

gravuraĵojn de Picasso kaj 30 de Mir6. 

Organizis la specimenon la Hispana 

Kultura Ministerio. 

DU FUNEBRAJ STELEOJ IBERAJ EN 

“Grupo da Katedraj Profesoroj de la 

Zaragoza Universitato trovis du steleojn 

en Caspe, kiujn oni konsideras de la ibe 

  

la ekspozicio ankaŭ prezentiĝos 

en la urboj Sapporo, Okayama, Hirosi 

ma, Fukusha kaj Tokio kie oni formis 

ĝin..-Agentejo EFE.Esperantigis ESPE 

RANTISTO (El ĵurnalo "Lla Nueva Espa- 

fia".Oviedo 1.982-08-10 ). 

  

taj senkapigita leono kaj kvar blazon 

ŝildoj; sur la alia aperas ĉevalo. 

Agentejo Europa Press.Esperantigis ES 

ra,epoko (dua jarcento a.K.). 

estis tre laŭdata okaze la festivaloj de 

Salzburgo (Aŭstrujo) pro la sukcesa inter 

. Sur unu el la steleoj estas gravuri 

PERANTISTO (El ĵurnalo "La Nueva Espa 

fia".Oviedo 1.982-08-10 ). 

PLACIDO DOMINGO SUKCESIS EN SALZBURGO. (AŬSTRUJO) 

La hispana tenoro Plácido Domingo , pretado de la opero "la Rakontoj de 

Hoffman".-Agentejo EFE.Esperantigis E5 

PERANTISTO(El Jurn. "La Nueva España”). 

—0—0—0—0-0—0—0-0-0-0-0-0-0= 

NOTOJ DE L' TRADUKINTO 

(1) 

(e) 

DOLORES MEDIO.- Hispana verkistino kiu naskiĝis en Oviedo la 1.914-an amono da 

estas aŭtorino de multenombraj verkoj.Inter ili, estas citindaj "Ni la Rivero", 

premio Nadal en la jaro 1.953-a; "Publika funkciulo"; "Taglibro de Instruinsti- 

no"; "Kaptitaj ĉe la Ratkaptilo'"; "Imperio de Johano sen Tero"; Astura Gvidlibro” 

kaj la biografioj de la Reĝino Elizabeto la II kaj de la sveda verkistino Sel 

ma lagerlof. 

MIKAELO DE CERVANTES.- Dramaturgo, novelisto, poeto kaj romanisto hispana. Li 

naskiĝis la 1.547-an jaron.Oni opinias ke en Alcalá de Henares (Madrido) la ta 

go de Sankta Mikaelo, urbo kie estis baptita la 9-an de Oktobro ĉe la preĝejo 

de Sankta Maria la Granda.Li mortis la 22-an de Aprilo de la jaro 1.616-a, en 

Madrido, ne la 23-an de Aprilo, dato je kiu estis entombigita.Li uzis la krom 

nomojn “Princo de la Hispanaj Genioj" kaj "Unumanulo de Lepanto".Citi liajn 

verkojn tre multenombraj, estus tre longa afero.Mi citos nur kelkajn el ilis 

Dramoj: "La Numancia" kaj "Lla tratoj de Alĝelo". 
Intermezoj: "la Juĝisto de l' Eksedziĝo" kaj 'la retablo de l'Mirindaĵoj. 

Intrigaj komedioj: "la domo de 1'Ŝeluzoj" kaj "labirinto de Amo". 
Noveloj: "Ekzemplodonaj Noveloj", de eksterordinara valoro. 
Poezio: "Al Katafalko de Filipo la IIS", "Kanto de Kaliope", "Letero al 

Mateo Vizquez" kaj "Vojaĝo al. Parnaso". 
Romanoj: "La Infenia Hidalgo Don Kioto de la Manĉo", magistra verko de 
Cervantes, tradukita al multaj idiomoj inter ili al Esveranto (la Esperan 

tan tradukon. amika leganto. devas posedi ĉiuj, kiuj sentas sin entuzias-



maj amantoj de la lingvo de l'Doktoro Lazaro Ludoviko Zamenhof), kaj unu 
el la plej famaj verkoj de l'monda literaturo. 

(3) - RAFAELO ALBERTI.- Dramaturgo kaj poeto hispana.li naskiĝis en Puerto de Santa 

María (Cádiz) en la jaro 1.902-a.Li estas aŭtoro, inter aliaj, de la poemoj 

"Maristo en tero", nicia premio de literaturo; "Ila amantino";"Ektagiĝo de 

Levkojo""; "Kalko kaj Ŝtonpeco"; "Je honoro de G6ngora"; "Pri la Anĝeloj", kaj 

la dramoj "La neloĝata homo", "La ekstravaganco! "La gaja viglino" kaj "Flori 

ta trifolio", kaj la aŭtobiografio "la perdita arbaro". 

(4) MERCE RODODERA.- Hispana verkistino kiu naskiĝis en Barcelono la 1.909-an ja- 

ron.Inter ŝiaj verkoj, ĉiuj verkitaj en kataluna lingvo, elstaras: "Dudek pre 

mioj", premio Victor Catal4; "La Placo" de. l'diamanto" magistra verko de l' 

kataluna aŭtorino; "Ĉaro de l'kamelioj", premio Sankta Jordi kaj Ramon Llull; 

'Gardeno kune la maro", kaj"Plektita spegulo", verko tre ambicia. 

(5) MIKAELO DELIBES.- Hispana verkisto.Li naskiĝis en Valladolid la 1.920-an ja- 

ron.El liaj multenombraj verkoj mi nur citos "la cipresa ombro estas longofor 

ma", premio Nadal de l' 1.947-an jaron; "La Praga printempo“; "Kun la ĉasfusi 

lo sur la ŝultro"; "La detronita princo"; "la diskutita voĉdono de l' sinjoro 

Kajo", kaj "La Sanktaj Senkulpuloj". E 
(6) JOZEFO AŬGUSTENO COYTISOLO.- Hispana poeto.Naskiĝis en Barcelono la 1.928 -an 

jaron.Inter liaj verkoj estas notindaj: "Decidaj jaroj"; "Sub la tolerado" ; 

"Salmoj en vento"; "la ĉirkaŭaĵo" kaj "Nuntempa kaj Kuba Antologioj". 

(7) NURIA ESPERT.- Hispana aktorino kiu naskiĝis en Hospitalet de Llobregat (Bar. 

celono) la 1.935-an jaron.Ŝi komencis sian karieron de granda aktorino per la 

reprezentado, la 1.954-an jaron, de Medea, de Eŭripido, kun perfektaj inter- 

pretadoj en la kastilja kaj kataluna lingvoj.Inter ŝiaj interpretadoj pli bo- 

naj estas "Gigi", de Colette; "Lla bona persono de Seznan", de B.Brecht; "Bonu- 

loj", de Genet; "la respektema p...", de Sartre, kaj "Jerma", de Federico Gar 

cia Lorca", kiu donis al ŝi universalan famon. . 

Ankaŭ ŝi interpretis filmojn, kiel "Maria Roza", "La atestilo", "Lola" , 

kaj "Vivu la morto".Ankaŭ Ŝi gravuris diskojn, kiel kantistino. 

ESPERANTISTO 

[BSNNEEPETREVIPUFEDEEVPEBSVURUBBEBBVVAEI] 

JOAN SALA I CAMPAMA (1916-1982), pioniro kaj senlaca aktivulo de la 
Esperanto-Movado, forpasis en Sabadell la 28-an de Oktobro post lon 

ga malsano.Estas nun malfacile ĉi tie mencii la tutan amplekson de 
liaj homaj kvalitoj: tolerema kaj bonkora, ekzemplodona edzo, sindo. 

nema kaj fidela amiko. Per lia forpaso lia familio, samkiel liaj 

amikoj (al kies vicoj ni havis la honoron aparteni), suferis neans~ 

taŭcblan perdon kaj la Internacia Lingvo perdis unu el siaj plej' 
entuziasmaj adeptoj. 

Kvankam li fizike jam ne plu estos inter ni, li ankoraŭ longe vivos 

en la memoro de tiuj, kiuj lin konis, ĉar personoj tiaj, kiaj li es 

tas neforgeseblaj. 

Ni elkore kaj sincere kondolencas lian familion.



MARIA LA FRAŬLINO 

(Unua prento en la Internacia Literatura Konkurso organizita de Madrida Esperanto Liceo 1.81) 

  

Malantaŭ la fenestro de la manĝoĉambro, 

sen entuziasmo la kamparon, kiu pro ĝia glateco ŝajnis kvazaŭ tie, 

la malproksimeco, 

volbo sin apogis sur la tero.Estis bildo, pejzaĝo vidita de 

kaj milojn da fojoj.Ofte ŝi demandis sin, kio estas tie, je 

flanko de la frata kuniĝo, 

fandiĝus kun la ĉielo,La tero finiĝis kaj 

ĉielo-tero ? La ĉielo estis pura, 

fraŭlino Maria rigardadis 

en 

la ĉiela - 

ŝi milojn 

la alia - 

sennuba . 

La suno briladis kaj ĉio invitis al promenado.Tiu promenado estis ne — 

nia novaĵo por fraŭlino Maria, kies kutimo jam de multaj jaroj estis 

ŝia nura amuzaĵo.Promeni post la tagmanĝo, sekve de enua hejma ripoza- 

do, kio laŭdire bone efikas por la digesto, estis parto el la rutina — 

vivo de Maria. 

Estis aŭtuno, sezono mistera por fraŭ 

lino Maria.Epoko kiam la naturo velkiĝas 

en si mem por poste, en printempo, ŝpruci 

furioze, revivi kaj anonci ĝojon kaj viv- 

dezirojn.Fraŭlino Maria ankaŭ troviĝis en 

la aŭtuno de la vivo, sed ŝia vivo ne plu 

havus printempon.Kiel en aliaj posttagme- 

zoj fraŭlino Maria eliris el la hejmo kaj 

realigis la rutinan promenadon.Neestis mul 

taj elekteblaj promenejoj en la vilaĝo .. 

Fraŭlino Maria ĉiam elektis tiun de la tom 

bejo, kies irejo estis ambaŭflanke ornami 

ta per la klasikaj platanoj kaj e$ trovi- 

ĝis en ĝi iuj benkoj, sur kiu fraŭlino Ma 

ria ofte sidadis.la platanoj ankaŭ ŝajnis 

kvazaŭ mortaj, la printempaj verdaj folioj 

kuŝis tere, sekaj, disŝiritaj.Kien iros - 

ĉi tiuj plantanfolioj ? Ŝi demandis al si. 

Ĉar fakte neniu purigas ĉi tiun promenejm, 

neniu zorgas ilin.Evidente ili revenas al 

la naturo, el kie ili venis.Sed, kial la 

arbo permesas, toleras, ke mortu ĝiaj fo 

lioj ? Ĝu tio ne estas kvazaŭ patrino kon 

sentus la morton de la filoj ? Mi estas 

kiel tiuj platanofolioj, same mi iam mal 

aperos por Ĉiam, pensis Maria. 

Maria preskaŭ ĉiam promenadis sola. 

Jes, la tuta vilaĝanaro respektis kaj es 

timis ŝin, tamen Ŝi preferis la personan 

solecon, ĉiam kun siaj pensoj, ĉiam kun 

sia malfeliĉo, laŭ sia propra opinio. la 

sekaj platanofolioj kraketis sub ŝiaj - 

ŝuoj.Ĉi estis kvazaŭ protesto de mor- 

tinto, kiu ĝenata de vivanto piedpremis 

lin.Fraŭlino Maria, sidiĝis sur benko lo 

kita flanke de la vojo kaj tute libere - 

permesis la menson vagadi tra la diversaj 

misteroj de la vivo. 

Fraŭlino Maria estis ĉirkaŭ 60-jara. 

Ŝi, kiel jam dirite, troviĝis en la aŭtu 

no de la vivo.Naskiĝinta en familio sen 

ekonomiaj problemoj, ŝi ne spertis ian mal



feliĉon tiusence.Son frutoj nek frutinoj, 

fi ne konis la frutnn amon, sed ankaŭ ne 

konis la ofiujn interfratajn disputojn ,- 

precipe kiam meze troviĝas la korupta mo- 

no.Ŝia patro estis bienposedanto, serioza 

kaj rigora religia homo, sed honesta laŭ 

sociaj normoj regantaj tiutempe.Li dungis 

kelkajn laboristojn al kiuj li pagis aku- 

rate.Ofte li metis monerojn aŭ panpecoj - 

sur etenditaj manoj de almozuloj, ĉar ti- 

on postulis la religio ~ doni manĝaĵojn - 

„En la vilaĝo li estis res 

pektata, tiom pro sin seriozeco persona kaj 

al malsatanto - 

religia kiel pro sia mono.la patrino de Ma 

ria, edukita laŭ la tiutempaj kutimoj kaj 

moroj, pli aŭ malpli estis subulino de sia 

edzo.la vorto, la deziro de la edzo estis 

leĝoj nediskuteblaj.Ŝi ne estis pli feli- 

ĉa aŭ malfeliĉa ol kiu ajn edzino de lavi 

laĝo.Purigi la hejmon, pretigi la manĝa- 

ĝojn, kun la helpo de servistino kaj in- 

terkonsenti pri ne gravaj aferoj kun la 

edzinoj de laboristoj, estis ŝiaj okupoj. 

Ŝi ne sentis sin submetita al sia edzo , 

tio ja estis la normala vivo inter la ge 

edza paro kaj ŝi sentis sin feliĉa.Krome 

la eduko ricevita en la gepatra hejmo ĉi- 

am estis sur tiuj vojoj religia kaj obee- 

ma al la edzo.Pri aliaj aferoj Ŝi ne oku- 

piĝis, ne devis pensi, kaj eĉ ŝi ne havis 

neceson tion fari.Al sia edziniĝo ŝi al- 

portis gravan doton.La edzo montriĝis tre 

kapabla administranto, kies rezultato es- 

tis, ke post iuj jaroj ili fariĝis unu el 

la plej monhavaj familioj de la vilaĝo. 

En tiu socia, hejma kaj morala etoso 

alvenis al 1= mondo Maria.Nenio mankis al 

ŝi, al la be:s infanino.Ŝi estis dorloti- 

ta ne nur de tiaj gepatroj sed ankaŭ de — 

la tuta vilafinaro.La rango de ŝiaj gepa- 

troj ja tion postulis.Sen rakontindaj tra 

vivaĵoj la jaroj forpasadis.Maria kreskis, 

ĉeestis la lernejon «gaj la religiajn ser 

vojn, Ĉium akompanata de siaj gepatroj — 

kuj enviuta de Ĉiuj lokaj knabinoj. 

la amantaj gepatroj jam ekinteresi- 

ĝis pri estonta bofilo, ĉur Maria, pres— 

kaŭ dudek jara, devas edziniĝi kaj krei 

novan hejmon.La celita junulo estis filo 

de la plej riĉa familio de apuda vilaĝo. 

la estonteco aperis hela kaj la povo fa- 

milia sendube pligradiĝos.Ho ve. ! se ans 

tataŭ filino, ŝi estis filo, pensis la - 

patro.Sed katastrofo okazis.Ŝia patrino 

subite forpasis.La hejma vivo ŝanĝiĝis. 

Maria devis okupiĝi pri la hejma mastru 

mado, fakte ŝi devis anstataŭi la patri- 

non.Ŝia patro iom post iom forgesis la 

planitan edziniĝon de Maria, ĉar ŝi ja 

estis neanstataŭebla hejme.Pro la forpa- 

so de lia edzino li neglektis lian labor 

kapablon kaj la hejma elonomio ne estis 

tiel brilanta kiel antaŭe. 

la jaroj forpasis.Maria bone plenu- 

mis sian taskon, sed Si daŭre restis fra 

ulino.La espero edziniĝi al kiu ajn junu 

lo fariĝis revo por ŝi.Fine kiam ŝi estis 

42-jara forpasis Ŝia patro kaj restis tu 

te sola.Ŝi luigis la bienon, ĉesigis ĉi- 

un aktivaĵon kaj retiriĝis en la hejmo. 

la jaroj venis unu post la alia kaj 

Maria, iom post iom estis konata sub la 

kromnomoj "la maljuna fraŭlino" aŭ "Maria 

la fraŭlino. 

Sidante en tiu benko Maria rememaris 

la pasintaj travivaĵojn.Nun la vivo estas 

por mi seninteresa, sencela.Kion mi po- 

vas atendi, esperi, ofte Ŝi demandis al 

ŝi kaj ĉiam havis la saman respondon; la 

morton,kble eĉ, ŝi pensis, pro tio mi ve 

nas al ĉi tiu promenejo, kies fino estas 

la tombejo.Estas vero, ke ŝi restis fide. 

la al siz patro, ke ŝi dediĉis sin plene 

al li, zorgis lin ĉiumomente, rezignis —  



klu uju deziron por rosti Flanke de la pa= 

tro.''iusence ŝi estus trankvila, plene im 

dis kun filina umno.Sed unike el tio konsis, 

tis ŝin vivo.Ofte, kium ŝi konstatas, ke — 

nenion ŝi povus ricevi eĉ se ŝi vivus cent 

jarojn, ŝia rezigno ribelas kaj malbenas - 

sian sorton, sed ankaŭ malbenas sian malku 

raĝon, ne agi kiel ordinura virino kaj krei 

propran hejmon.Malgraŭ sia amo al la patro, 

Maria ofte pensas ke li asis egoisme,li jam 

ne hezitis preni, eluzi Ŝiajn plej junajn 

jarojn.Kio estas la amo ? Kio estas la pa- 

trn amo ? Kio estas la fila amo ? Ĉu la a- 

mo signifas ĉion rezigni ? Kial pretekste 

de la amo, homo povas sklavigi alian homon? 

Ĉu li konstatis, ke li ruinigis mian vivon? 

Kial mi ne reagis ? 

Tiuj kaj multaj aliaj demandoj amasi- 

ĝis kaj bolis en la menso de Maria.Sed res 

pondoj ŝi ne trovis, eĉ verdire ŝi ne kura 

ĝis ilin respondi.Maria estis inteligenta 

kaj bone komprenis, ke malantaŭ tiuj deman 

doj kaŝiĝas novaj konceptoj pri la vivo, - 

kio signifus rifuzi la edukon ricevitan de 

siaj gepatroj, kaj tiom gravan decidon ŝi 

ne deziris preni. 

la suno ankoraŭ briladis kaj nun ŝajn 

kvazaŭ ĝi volus aliĝi al tiu duopo, la tero 

kaj la ĉielo, tie en la malproksimeco . La 

rigardo estis majesta, la blueco de la ĉie 

lo, la grizeco de la tero kaj la sunradioj 

fariĝis pentrinda vidaĵo.Eble por urbolo- 

ĝanto, tiu unika pejzaĝo estus io rememo—- 

rinda, sed por fraŭlino Maria, kiu ĉeestas 

Ĉiutage similan spektaklon, tio apenaŭ ha 

vis aŭ reprezentadis ian signifon,ĝi apar 

tenis al ĉiutaga rutina vivo.Evidente ĉio 

estas rigardata ne per la okuloj, sed per 

la animostato en kiu ni troviĝas, kaj tiu 

rilate fraŭlino Maria nur vidis nigran ko 

loron. 

Oni diras ke junulo pensas al eston- 

teco kaj maljunulo al pasinteco. 

la proverbo ankaŭ estis tuŭgu por 

Maria.Sed mula al aliaj muljunuloj,kiuj 

ofte fanfaronas pri kiu ajn ago realigi 

ta nur mense, Maria nur rememoras la vi 

von, malgaje, rezignacie, ĉagrene. Kio 

estis por mi la vivo ? Nenion !, ŝi res 

pondis al si kaj eĉ ĝi prononcis laŭte 

ĉi tiun vorton.Feliĉe neniu aŭdis ŝin, 

alimaniere la vilaĝanaro tuj komentus:s 

Fraŭlino Maria parolas al ŝi mem , 

ĝi komenzas freneziĝi. 

Sed ankaŭ estas escepto rakontinda 

en la vivo de Maria.Estis aventureto kaj 

la wikan fojon, ke ŝi trapasis tiun li- 

nion, tie en la malproksima horizonto ; 

kie kuniĝas la tero, la ĉielo kaj la su- 

no en ĝia sunsubiro.Ĉi temis pri vojaĝo, 

kim kolektive ŝi realigis kun aliaj ju- 

nulinoj de katolika organizaĵo al Parizo. 

Gi estis la nura fojo, ke la birdino for 

lasis la neston.Akompanate kaj gvidate - 

de kunvojaĝantino tre liberala ambaŭ es- 

kapis de la kontrolo de la monaĥinoj gvi 

dantoj.Senkulpigo pro "perdiĝo" en la Pa 

riz-a homa amaso kaj vizito al preĝejo „ 

kiun ili trovis survoje, kontentigis la 

monaĥinojn.Sed tio ja ne estis vero, ĉar 

ili vizitis kabareton en kiu oni prezen- 

tis erotikan spektaklon.Tiu travivaĵo a- 

kompanis Maria-n dum Ŝia vivo.Kio okazis 

al tiuj fraŭlinoj, kiuj dancis preskaŭ - 

nudaj ? Ĉu ili edziniĝis ? Ĉu ili estas 
feliĉaj ? Ili ankaŭ havis gepatrojn,kiuj 

sendube estis liberaj homoj.Ili ankaŭ es 

tis amataj de la gepatroj kaj reciproke 

ili ankaŭ estis amantaj.Ili kuraĝe bata- 

lis por la vivo, por ilia libereco.Nm ki 

am Maria sin.sentas for de la juneco, ha 

vas tute alian opinion pri ĉi tiuj viri- 

noj.Kial ili estis malhonestaj ? Kaj mi, 

ŝi demandis sin, ĉu mi 'ne estas malhones 

ta .? Kian utilon donis mia vivo, mia kor 

po al la socio ? Cu mi ne estas parazito?  



Ŝi ankaŭ memoras tiujn gesinjorojn, kiuj 

bonhumore trinkis, kantis kaj amuziĝis ĉir 

kaŭ la apuda tablo.Kio estas pri iliaj vi 

voj-? Ĉu daŭre ili amuziĝas ? Ĉu tio estas 

la vera vivo, aŭ ĉu la vivo estas aŭskul- 

ti la predikojn enuigajn kaj rutinajn de 

la vilaĝa pastro ? Ĉu estas vivo ĉiam akon 

pani la gepatrojn kaj vivi sub ilia kon- 

trolo ? Tiu neordinara vojaĝo al Parizo es 

tis la unika .sperto de fraŭlino Maria, - 

for de sia vilaĝo. 

Konfuzon kaŭzis en sia menso tiuj de 

mandoj.Sed pri io ŝi estis certa.Ŝi povas ne 

niel iri malantaŭen.Retroiri en la vivone 

estas eble.Plendi pri la pasinta vivo ne 

donas plian feliĉon.Maria pli ol neniam 
sin sentis sola, fiaskiĝinta kaj sen viv- 

deziroj.Kiam homo estas atakata de tiumal 

sano la medicamentoj ne estas facile tro—- 

veblaj.Fraŭlino Maria praktike troviĝisso 

la, izolita korpe, anime kaj spirite. 

la suno kaŝiĝis tie en la malproksi- 

meco,Mortis alia tago kaj nova nokto estis 

naskiĝanta.Ekblovetis freŝa venteto, kare, 

sema vento aŭtuna tre saniga, sed malgraŭ 

tiuj veteraj ĝuindaj cirkonstancoj Maria 

decidis reiri hejmen.Morgaŭ aŭ postmorgaŭ 

mi revenos; ŝi pensis.Maria devis Ĉeesti 

vesperan diservon al kiu neniel devis man 

ki, alimaniere la ortodoksa katolika vila 

ĝanaro malfavore kritikus ŝin, Fraŭlino Ma 

ria ne plu sentis tiun piecon en kiu ŝi 

estis edukita.Kiel en aliaj facetoj de la 

vivo, en tiu religia, ankaŭ prezentiĝis 

antaŭ ŝi, multaj demandoj, kiuj rekte ri- 

latas al sia vivo.Kial ŝi, pia homo, kiu 

tiom preĝis ne trovis tiun feliĉon, kim 

ĝuas aliaj, eĉ ne piuloj ? Kial ĝi ne ri- 

cevis Dian benon por havi edzon kaj filo- 

jn ? Rezonado, kiun evidente fraŭlino Ma= - 

ria tre timeme akceptis.Por ĝi pensi tie- 

maniere ja estas grava peko.Malfidi je la 

Ĉiopovanto estas io, kion ŝi neniel nek ne 

niam celis.Sed ŝia izolita vivo, meze de a 

liaj homoj, kiuj havas kaj ĝuas alian viv- 

formon tre pensigis ĝin.Ĉu mia bonega kon- 

duto kun miaj gepatroj unue, kaj poste kum 

mia patro kaj respekto al la estabilitaj — 

moroj malfeliĉigis min ? Sed, ĉu oni devas 

tiom radikale akcepti la religiajn kaj so- 

ciajn leĝojn ? Ĉu mia spirita pureco ruini 

gis mian vivon ? : Y 

En la vilaĝo pro unu aŭ alia kaŭzo ĉiu 

estas multfoje kritikata, ofte malfavore. 

Ŝi ne, Maria Ĉiam agadis laŭ la ekzistan- 
taj normoj kaj kutimoj tiutempaj kaj ĉiuj 

admiris ŝin.Sed jen, la kritikoj nefavoraj 

pri ŝi alvenas nun al sia kadukiĝinta vivo, 

Ĉiu vilaĝano opinias ke Ŝi ne kapablis tro 

vi, lukti, konkeri, atingi viron, edzon.B- 

ble la esprimoj de Ŝiaj samvilaĝanoj ne es 

tis tre etikaj nek koheraj, sed tio jam ez 

tis realaĵo.Kial. ŝi akceptis kaj plenumis 

Ĉiun severan kapricon de la patro ? Nu,por 

la vivo, por la propra vivo oni devas luk- 

ti pli kuraĝe ? Ĉi tiuj kaj aliaj komenta- 

rioj ankoraŭ plue ĉagrenadis ŝin.Sed, kion 

fari en mia 60-vivjaro, ĉu subite forlasi 

tiom da jaroj ? Tio ne estas ebla.Ĉu fizi- 

ke kaj anime mi kapablas iomete reorganizi 

mian vivon ? Sed, kiel kaj kiacele ? Ĉu - 

mia korpo estas dezirata, kiel kiam mi es- 

tis juna ? La nura neklara respondo estis, 

mi daŭrigos sur la sama vojo, ĉar eblon re 

troiri mi ne havas. 

Maria ĵus alveninte hejme, iris al — 

sia dormoĉambro por surmeti al si aliajn 

vestojn, cele ĉeesti la diservon. Verdire 

Maria ne estis bela, sed ankaŭ ne estis - 

malbela.Ŝi posedis sveltan kaj kapturniga 

korpon. 4 

En sia juneco, ŝi estis dezirata de 

multaj junuloj pro sia figuro kaj eviden- 

te pro sia mono.Maria demetis siajn ves-  



tojn kaj troviĝis preskaŭ nuda antaŭ la - 

spegulo.Kiel en multaj aliaj okazoj, kaj 

kiel ĉiu virino, ŝi regardadis sin.la fi- 

guro morlektate en la spegulo ne estis tiu 

de la juneco.Kie estas mia juneco ? Kien 

iris mia vivo ? Kial neniu viro estis en 

mia vivo ? Kial mia korpo tiom vane malju 

niĝes ? Tiuj pensoj skuis la menson de Ma 

ria.Si bone memoras kiam juna, varme dezi 

ris-havi apud ŝi junulon, esti amata kaj 

amenta.Unue kun la gepatroj, kaj poste la 

forpaso de la patrino, kun la patro, Ĉiam 

ĉeestis la vilaĝfestoj.Ofte junuloj alprok 

simiĝis al ŝi kun la peto, fraŭlino Maria, 

ĉu vi deziras danci kun mi ?, sed ne estis 

ĝi, kiu respondis, ĉar tion ĉiam faris la 

gepatroj aŭ la patro.Ŝia juna korpo plena 

de vivo espero kaj amoro, silente petadis, 

ke iu junulo ĉirkaŭbrakus ŝin.Sed Maria ĉi 

am revenis hejmen malgaja kaj senespera . 

Hodiaŭ antaŭ la spegulo ŝi pensis: Jen mia 

kaduk' Zinta korpo, mia korpa haŭto estas 

plena de faltetoj.Mi apartenis al neniu . 

Kio” estas viro ? Kio estas vivo, kun ĉiu- 

taga kamarado ? Kio estas la seksumado ? 

Jen mi virga, sed, kiamaniere mi povas va 

lorigi ĉi tiun honestecon ? Ĉu tio ne es- 

tas fiasko ? Mi ne scias, kio estas la pa 

trina amo, ami filojn kaj ricevi recipro 

kan filan amon. 

Maria ĵetis sin sur la lito kaj amare,sa 

espere ploradis.Kial mi devas pluvivi ? 

Mia vivo estas sencela. Ĝi estis la males 

pero de homo, kiu nenion atendas de la - 

vivo.Estas homo kiu ploras, kiu sin sen-. 

tas malfeliĉan, ne pro la estonteco sed 

pro la pasinteco.Estas io, kio ne havas 

solvon aŭ rimedon.Estas la forpaso de la 

vivo, kiu haltas neniam. 

Maria malbenis tiun socion hipokri- 

tan, en kiu ŝi vivis dum sesdek jaroj.Pri 

tio ŝi kulpigas ĉiujn, sed ankaŭ sin mem, 

Ĉar neniam ĝi kapablis realigi siajn de- 

zirojn. h 

Maria sentema virino multe suferadis. 

Eble alia virino en simila cirkonstanco - 

sin sentus feliĉa, sed bedaŭrinde Ŝi ne a 

partenis al tiu grupo.Ŝi estas unu el tiuj 

malfeliĉaj komoj, kiuj ĉiam ridetas surs- 

trate sed suferas interne. 

LUIS SERRANO PEREZ 
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Mi aŭro rigardis lin dum kelkaj longaj sekundoj kaj: 

Saharo... En Sakaro ne estas arboj... Saharo estas dezerto... 
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STRANGA HAKISTO ! 

Kian oni forfas, on! konatiĝas kun multaj personoj, kiel sciate, Personoj, kiujn oni povas klasi laŭ tre malsamaj grupoj: 
sinpatiaj, afablaj, tedaj, mensogemaj, helpenaj, pavemaj, malsocieteraj, sinceraj, hipokritaj, vanteraj, hurilaj, prudentaj, 

Pri unu specineno el tiu lasta kategorio ni deziras rakonti hodiaŭ al vi. 
Ŭkaze de mia feriado en tre bela kaj trankvila banloko de la astura marbordo, mi konatiĝis kun unu sinjoro, kun ktu cf- 

te al parolls pri tiaj banalaĵoj ordinara konsistigantaj la saŭcon de la Ĉiutaga restado en tiaj sonerunlokoj Lia aspekto es 
tis agrabla kaj li ŝajnis homo sufiĉe klera kaj lnstrulta.Lian aĝon si ne konas ekzakte, mi supozas, ke li estis 50-55 farojn 
aña.Sed Ma plej elstara trajto estis lia ĉiama sportista aspekto.Tanen, mi nentan vidis lin praktiki iun sporton,ué naĝadon. 

Unu vesperon, dum ni ambaŭ promenadis laŭlonga de la strando, mi kuraĝis aludi-tiun aforon, tel montranto rian scivole- 

~ Mi estas hakisto, arbohakisto.Mi dum kelkaj jaroj laboris en Afriko, en la granda ragtono kiu havas la nomon Saharo, 
8 8 kaj tiu longaga ekzercado de ria setio superas, nedudeble, la praktikadon de tu ajn sporto.Cu ne vere 7 

= Sad. .„pardonu sin = sl balbutis -Vi eraras.Jas, eble vi eraras,Saharo na estas loko, kie oni povas proktiki hakadon, 

“Tiam 1i-ĵetis sur ni malŝatan rigardon kaj tuj diris, fom mokeme: 
- Ea Saharo ne estas arboj...£n Saharo no estas arboj...Kocpreneble 11 Post eta Tonga dojorado ~= 
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HOVO DE KAVALIRO: 
Kie regas virino, mal- 
bona estas la fino, 
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1) Btolo.ktreo, 2) Interatto, 3) Kaj 
4) Sicikleto, 5) Diodo.Stato. 
  

  

    

  

LOGOGRIFO 

Anstataŭigu la jenajn ciferojn por literoj, ti azanlero ka ĉiu egaĉa 
clforo estu egala litero. Porla celo vi povas vin halpi serĉante Za 
vortojn kles difinoj ĉi sube listigus.    ma Hoeo loĝanta apudo. rr err = 
Konj Lojanta de arbo, 
= Kalhelpoj. 
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